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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 13/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.15/2016 do Rozpočtu TSK na roky 
2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 90 000,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   90 000,00 Eur 
 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu 
TSK, a to na základe žiadosti Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania z dôvodu 
zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na zabezpečenie zastupovania TSK vo veci súdneho 
preskúmania zákonnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru s riaditeľom z jednej OvZP a vo veci 
súdneho preskúmania zákonnosti správneho rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie, č. 
záznamu: 68630/2015, č. spisu: 8282-P/2015 zo dňa 17. júna 2015, ktorým bol zamietnutý rozklad 
účastníka konania a bolo potvrdené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 526-
SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 o uložení pokuty vo výške 496 414,33 Eur s povinnosťou zaplatiť 
uloženú pokutu do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet správneho orgánu. Požiadavka na 
zabezpečenie rozpočtového krytia vyplynula z ukončenia zmluvy s doterajším právnym zástupcom zo 
zdravotných dôvodov na jeho strane, ako aj z dôvodu doterajšieho čiastkového neúspechu, ktorým bolo 
odmietnutie návrhu na odloženie vykonateľnosti rozhodnutia o pokute. Nový právny zástupca teda musí 
mať rozsiahlejšie skúsenosti s obdobnými súdnymi spormi. Chýbajúce rozpočtové krytie v celkovom 
objeme 90 000,00 Eur na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby - právne 
poradenstvo bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 60 000,00 Eur z 
ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra, kde z titulu prechodu na Štátnu pokladnicu 
prevzalo od decembra 2015 úhradu výdavkov za všetky linky a dátové služby, prostredníctvom ktorých sa 
OvZP pripájajú do Štátnej pokladnice na seba Datacentrum, čím dochádza k šetreniu rozpočtových 
prostriedkov na príslušnej ekonomickej podpoložke a v objeme 30 000,00 Eur z ekonomickej podpoložky 
637 005 Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje, kde v dôsledku avizovaného časového posunu vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých operačných 
programoch na neskoršie obdobie, dochádza aj k posunu predpokladanej potreby financií na 
spolufinancovanie implementovaných projektov a preto je možné časť rozpočtových prostriedkov z tejto 
podpoložky presunúť. 

 
 
Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 

bolo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie 
zmien rozpočtu TSK. 
 
 
 
                                                                                            Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                        predseda 
 
 
 
 
 

 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.15/2016. 


